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NOTICE

 
:െക3-6547 / 2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീല െക  താളലയം കടലണി പി ഒ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില   സധീർ െക െക  താളലയം

കടലണി പി ഒ , പേരതയെട മകന േബാധിപിച അേപക   കടലണി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-03-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക3-6549/ 2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ െക െക  താളലയം

കടലണി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില   സധീർ െക

െക  താളലയം കടലണി പി ഒ , പേരതനെറ മകന േബാധിപിച അേപക   കടലണി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    01-01-2015  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക3 -6550/ 2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   ഫേറാക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതൈമമ എം  ,പാലയിൽ

താഴത്  ഹൗസ  ,നൂർ  ഫേറാക്   പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഫേറാക്  വിേലജില    പേരതയെട മകന മസതഫ  എം  പാലയിൽ താഴത് ഹൗസ നൂർ ഫേറാക്  പി ഒ ,േബാധിപിച

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േബബി സനില െക െക മകള 58

2 അനിൽകമാർ െക െക മകന 55

3 സധീർ െക െക മകന 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േബബി സനില െക െക മകള 58

2 അനിൽകമാർ െക െക മകന 55

3 സധീർ െക െക മകന 53
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്ച  അേപക   ഫേറാക്  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-10-2012 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക3-6552 / 2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരാജിനി ടി വി  വടകണി

വളയനാട  ഗരവായരപൻ േകാേളജ പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകൻ  വളയനാട വിേലജില   പവീൺ വി  വടകണി ഗരവായരപൻ േകാേളജ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

വളയനാട  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-09-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക 3-6554/ 2021 09-09-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    െചറവണർ   വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   സനിൽ  കമാർ  എം

മാടാമംഗലത് ഹൗസ നലളം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ

ഭാര്   െചറവണർ  വിേലജില   ബിന പി െക  മാടാമംഗലത് ഹൗസ നലളം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െചറവണർ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    01-03-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹഫസത് മകള 60

2 ലതീഫ എം മകന 58

3 മസതഫ എം മകന 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പകാശൻ വി മകന 62

2 േപമൻ ടി വി മകന 61

3 അനീഷ കമാർ വി മകന 56

4 പവീൺ വി മകന 51

5 ഷീബബായ വി മകള 49
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:െക 3-6556/ 2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി.രാമൻ  ചകവളപിൽ ഹൗസ

,കടലണി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കടലണി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സനിൽകമാർ സി ,  ചകവളപിൽ ഹൗസ ,കടലണി ,

േബാധിപിച അേപക   കടലണി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-05-2009 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക3-6557/ 2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സരസ്തി എസ  19/ 365 ,ശിവാ

നിലയം, ചാലപറം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കസബ വിേലജില   പേരതയെട മകന വിന രവീനൻ , 19/ 365 ,ശിവാ നിലയം, ചാ19/ 365 ,പി  ഒ ,

േബാധിപിച അേപക   കസബ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-09-2014 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന പി െക ഭാര് 44

2 നിമന സനിൽ എം മകള 25

3 നിഥൻ എം മകന 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഹമനകമാർ സി വി മകന 61

2 വസനകമാർ സി മകന 59

3 സനിൽകമാർ സി മകന 55

4 േസായ സി മകള 52

5 ബിന സി മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രവീനൻ എസ ഭരതാവ 56

2 വിന രവീനൻ മകന 35

3 വിദ് രവീനൻ മകള 30
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:െക3 -6764/ 2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാഫിർ െക ടി  ഉണിേകാത് പറമ്

,  മാേതാടം  ,അരകിണർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റജല , ഉണിേകാത് പറമ്, മാേതാടം

,അരകിണർ ,  േബാധിപിച അേപക   േബപര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക 3-6766/ 2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതാകൻ  േസഹ പർണിമ

ഹൗസ ,ഫാറഖ േകാേളജ പി  ഓ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സജിത െക വി , േസഹ പർണിമ ഹൗസ

,ഫാറഖ േകാേളജ പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക3-6769/ 2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മീനാകി സി  ചകവളപിൽ ഹൗസ

,കടലണി പി  ഓ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില   പേരതയെട മകന സനിൽകമാർ സി , ചകവളപിൽ ഹൗസ ,കടലണി പി ഓ ,

േബാധിപിച അേപക   കടലണി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റജല ഭാര് 39

2 അസകർ അമീഷ മകന 20

3 ഫാതിമ ഷഹല മകള 18

4 റിനാസ മകന 12

5 ൈസനബ അമ 68

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജിത െക എൻ ഭാര് 50

2 അഗിദത് പി മകന 26

3 വിഷണദത് പി മകന 22
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താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക 3-6707 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരാജിനി െക  കയനിയി

ൽ ഹൗസ ,ബി ജി േറാഡ ,െവസ് ഹിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതയെട മകന ദിേനഷ െക , കയനിയിൽ ഹൗസ ,ബി

ജി േറാഡ ,െവസ് ഹിൽ , േബാധിപിച അേപക   പതിയങാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-09-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഹമനകമാർ സി വി മകന 61

2 വസനകമാർ സി മകന 59

3 സനിൽകമാർ സി മകന 55

4 േസായ സി മകള 52

5 ബിന സി മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദിേനഷ െക മകന 57

2 ഗീത െക മകള 54

3 ജയ െക മകള 52

4 സമിത െക മകള 50

5 രാേജഷ െക മകന 47
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക3-6708/ 2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസേകായ  76/ 634 കണപ

ം  കണി  ,പതിയങാടി  പി  ഓ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സൈലഖ െക,െക ,  ,കണപം കണി

,പതിയങാടി പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   പതിയങാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-11-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക3-6709/-2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹാരീസ പി എം  കസൻറ

ഹൗസ ,എടകാട പി ഒ ,കണപറമ് േറാഡ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷമിത , കസൻറ ഹൗസ ,എടകാട പി ഒ

,കണപറമ് േറാഡ , േബാധിപിച അേപക   പതിയങാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈലഖ െക െക ഭാര് 51

2 ഹസീന െക െക മകള 35

3 െജസി െക െക മകള 32

4 ഫാസില െക െക മകള 30

5 ഫാതിമ െക െക മകള 28

6 ജമീല പി സേഹാദരി 69

7 അബദ പി സേഹാദരൻ 66

8 ബഷീർ പി സേഹാദരൻ 63

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷമിത ഭാര് 44

2 ഷസന ഹാരീസ മകള 22
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:െക3-6710/ 2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷൻ  െവങളത് കണ

ി  െഹൗസ  ,െവസ്  ഹിൽ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ൈബജ വി െക , െവങളത് കണി

െഹൗസ ,െവസ് ഹിൽ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   പതിയങാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-03-1984 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക 3-6711/ 2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സത്ാനനൻ  ലീന നിവാസ ,െവസ്

ഹിൽ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കസബ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റീത , ലീന നിവാസ ,െവസ് ഹിൽ പി ഒ ,  േബാധിപിച

അേപക   കസബ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക 3-6712/ 2021 09-09-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി  എൻ രവിവർമ  എസ

3 ഹാഷമിയ ഹാരീസ മകള 20

4 മഹമദ സയാൻ മകന 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈബജ വി െക മകന 50

2 വിനിത കഷൻകടി മകള 60

3 വിജയ വി െക മകള 58

4 ബീന േസാമസനരൻ മകള 51

5 ചിത മകള 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റീത ഭാര് 64

2 ലീന െക മകള 44

3 നിഷ െക മകള 41

4 ജിഷ െക മകള 39
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.വി.പാർക് ,കാളർ േറാഡ ,മാങാവ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വളയനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േഗാപിക െക വി , എസ .വി.പാർക്

,കാളർ േറാഡ ,മാങാവ , േബാധിപിച അേപക   വളയനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-01-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക3-6713/ 2021 09-09-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജമീല െക  കണർ ഹൗസ

േനാർത് പളിക് സമീപം െപാകന്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വളയനാട വിേലജില   പേരതയെട മകന ഹാരിഷ െക , കണർ ഹൗസ േനാർത്

പളിക് സമീപം െപാകന് , േബാധിപിച അേപക   വളയനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-06-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക 3-6714\2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി കഞിലക്മി  അമ  ചിരാഗ

,കലളി മാധവ േമേനാൻ േറാഡ ,മാങാവ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വളയനാട വിേലജില   പേരതയെട മകന ബാലചനൻ ഭാസരേമേനാൻ , 2015 എ

ചിരാഗ ,മാങാവ , േബാധിപിച അേപക   വളയനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-03-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗാപിക െക സി ഭാര് 44

2 ലീല വർമ െക സി മകള 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹാരിഷ െക മകന 56

2 സീനത് മകള 53

3 ആഷിക് െക വി മകന 50

4 ഹബീബ െക മകന 47
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:െക3-6715/ 2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   വളയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം വി േകായ  കീേഴടത് .ഹൗ

സ  ,കിണാേശരി  ,െപാകന്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വളയനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന സമീർ , കീേഴടത് .ഹൗസ ,കിണാേശരി

,െപാകന് , േബാധിപിച അേപക   വളയനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാലചനൻ ഭാസരേമേനാൻ മകന 68

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഹറാബി ഭാര് 69

2 ഹസൻ േകായ മകന 51

3 ഫൗസിയ മകള 48

4 സമീർ മകന 45

5 നജമദീൻ മകന 44

6 ൈഫസൽ മകന 43

7 സാലിഹ മകന 39
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക4-6247/2021 09-09-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   െചലനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിശ്നാഥൻ വി ടി  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചലനര വിേലജില   പസീത  ഒേതനചൻ കണി ഹൗസ

പാലത് പി ഒ േചളനർ , േബാധിപിച അേപക   െചലനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-12-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
:െക4-6250/2021 09-09-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   െവേങറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െക രാമചനൻ മാസർ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവേങറി വിേലജില   െക പതിനി അമ  രഗിണി

കണാടികൽ േറാഡ േവേങരി , േബാധിപിച അേപക   െവേങറി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
:െക4-6502/2021 09-09-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   ഒളവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകരൻ ടി പി  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒളവണ വിേലജില   ശ്ാം പസാദ ടി പി  െതക വീടിൽ ഹൗസ പി

ഒ ഗരവായരപൻ േകാേളജ , േബാധിപിച അേപക   ഒളവണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസീത ഭാര് 41

2 നിഖിൽ മകന 25

3 അഭിമനയവിപ വി ടി മകന 14

4 സേരാജിനി വി ടി അമ 70

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക പതിനി അമ ഭാര് 77

2 െക ആർ സനിൽ കമാർ മകന 56

3 െക ആർ പദീപ കമാർ മകന 52

4 െക ആർ മേഹഷ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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:െക4-5321/2021 09-09-2021
 
    േകാഴിേകാട താലകില   െചലനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േചായി   എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചലനര വിേലജില   സദാനനൻ പി പി  പതകടി െപായിലിൽ

ഹൗസ പാലത് പി ഒ േചളനർ , േബാധിപിച അേപക   െചലനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-11-1989 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
:െക4-5366/2021 09-09-2021
 
    േകാഴിേകാട  താലകില    െചലനര വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ദാേമാദരൻ  നായർ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചലനര വിേലജില   ജാനകി  നടവതന വീട

കണങര പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െചലനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-07-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
:െക4-5350/2021 09-09-2021
 
    േകാഴിേകാട  താലകില   െനലിേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം  പി  ഫാൻസിസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനലിേകാട വിേലജില   ലിസി ഫാൻസിസ

28/337 മാളിേയകൽ ഹൗസ െതാണയാട പി ഒ േചവരമലം , േബാധിപിച അേപക   െനലിേകാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-10-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

1 ശ്ാമള ടി ഭാര് 68

2 ശ്ാംപേമാദ മകന 44

3 ശ്ാംപസാദ മകന 41

4 ശ്ാംപഭാത ടി പി മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകി ഭാര് 81

2 സദാനനൻ പി പി മകന 61

3 ധർമരാജ പി പി മകന 57

4 േശാഭന ടി എ മകള 55

5 സക പി പി മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി ഭാര് 62

2 പിയ മകള 44

3 സപിയ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിസി ഫാൻസിസ ഭാര് 63
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:െക4-5369/2021 09-09-2021
 
    േകാഴിേകാട  താലകില   െചലനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവി   എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചലനര വിേലജില   ഹരിദാസൻ  പറായിൽ  മീതൽ ഹൗസ

കണങര പി ഒ േചളനർ , േബാധിപിച അേപക   െചലനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-09-2018  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
:െക4-5355/2021  09-09-2021
 
    േകാഴിേകാട  താലകില   െചലനര വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  രവീനൻ നായർ  എ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചലനര വിേലജില   രഞിത്  ശീലകി

അറവകൽ കണങര പി ഒ  , േബാധിപിച അേപക   െചലനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-07-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 

2 േപാൾ എം എഫ മകന 45

3 ലാസർ എം എഫ മകന 42

4 െജന ഫാൻസിസ മകള 36

5 സിയാൻ ഫാൻസിസ മകള 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന മകള 61

2 ഹരിദാസൻ മകന 60

3 ശിവദാസൻ മകന 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതാവതി ഭാര് 61

2 രമ് മകള 37

3 രഞിത് മകന 34
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക3 6706/2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   പതിയങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ആർ നമ്ാർ (മീനാകികട

ി രാഘവൻ നമ്ാർ`)  ബി 30 മംഗള ഗാനിനഗർ െവസ് ഹിൽ പി ഒ  േകാഴിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതയെട

മകന ബസന് ആർ , മംഗള ബി 20 ഗാനിനഗർ േകാളനി േകാഴിേകാട , േബാധിപിച അേപക   പതിയങാടി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-

06-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സബിത ശീകമാരൻ മകള 72

2 ജസിസ ആർ ബസന് മകന 71

3 േജസ വന് രാഘവൻ മകള 61

8244 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



 
Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക 4-6551/2021 09-09-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   കാേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടികഷൻ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാേകാടി വിേലജില   ശശി പി  പതങര മീതൽ ഹൗസ

പടിഞാറംമറി കേകാടി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കാേകാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-01-1996 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
:െക4-6579/ 2021 09-09-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   കാേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അചതൻ നായർ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാേകാടി വിേലജില   ഉമാേദവി  പരേങാടകനിൽ ഹൗസ

മകട പ ഒ കേകാടി , േബാധിപിച അേപക   കാേകാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-04-2008  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
:െക4 -6578/2021 09-09-2021
 
    േകാഴിേകാട താലകില   കാേകാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീമതി   എനയാളെട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകി ഭാര് 70

2 സമതി പി മകള 49

3 ഉഷ മകള 45

4 റീത മകള 43

5 ലീല മകള 40

6 ശശി പി മകന 38

7 മിനി പി മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിശാലാകി മകള 65

2 പഭാവതി മകള 63

3 ഉമാേദവി മകള 61

4 സേരാജേദവി മകള 59

5 പസനകമാരി മകള 57

6 രതനകമാർ മകന 55

7 സനിത മകള 53

12th October 2021Revenue Department8245
____________________________________________________________________________________________________________________________

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാേകാടി വിേലജില   േവണ സി  െചറകണിയിൽ ഹൗസ മകട

പി ഒ കേകാടി , േബാധിപിച അേപക   കാേകാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-05-2003 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
:െക4-6588/2021 09-09-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   െവേങറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി സി വർഗീസ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവേങറി വിേലജില   െസല ഇഗേനഷ്സ ടി സി  േതവരങൽ

ഹൗസ േവേങരി പി ഒ കരപറമ് േകാഴിേകാട ,  േബാധിപിച അേപക   െവേങറി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-06-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
:െക4-6545/ 2021 09-09-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   കാേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടൻ വി പി  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാേകാടി വിേലജില   ബാബ വി പി  വടേകപനതിൽ ഹൗസ

മകട പി ഒ കേകാടി , േബാധിപിച അേപക   കാേകാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-06-2005  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാബ മകന 62

2 േശാഭന സി മകള 60

3 േവണ സി മകന 59

4 ശശി മകന 57

5 മണി മകള 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െസല ഇഗേനഷ്സ ഭാര് 72

2 എബി ടി വി മകന 46

3 സിബി േജകബ മകന 43

4 േസാഫിയ വർഗീസ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാബ വി പി മകന 60

2 േബബി വി പി മകള 58

3 പഷപ വി പി മകള 56

4 സതീഷ വി പി മകന 50

5 വിജയൻ വി പി മകന 47

6 നിഷ വി പി മകള 45

7 ഷീജ വി പി മകള 43

8 ഷിജിത്കമാർ വി പി മകന 41

8246 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



 
:െക4 -6582/2021 09-09-2021
 
   േകാഴിേകാട താലകില   കാേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹരികമാർ െക  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാേകാടി വിേലജില   മഞള പജിത െക  പമംഗലം ഹൗസ

മകട പി ഒ കേകാടി , േബാധിപിച അേപക   കാേകാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഞള പജിത െക ഭാര് 48

2 സ്ാതി  എച് മകെന ഭാര് 25

3 സാരംഗി എച് മകള 22

4 ആനനവലി അമ ടി അമ 81
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക3-6075/2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   രാമനാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ  പഴങൽ ഹൗസ ഫാറഖ

് േകാേളജ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമനാടകര വിേലജില   സനിത

സി  പഴങൽ ഹൗസ ഫാറഖ േകാേളജ പി ഒ , പേരതനെറ മകള േബാധിപിച അേപക   രാമനാടകര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-09-1978 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക3-6077/2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ െക  മാപാടത് പറമ് യ  ക

െ എസ   േറാഡ േകാഴിേകാട െഹഡ േപാസ് ഓഫീസ പി ഒ     എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കസബ വിേലജില   ദിൽജിത് െക  മാപാടത് പറമ് യ  െക ശങണി  േറാഡ േകാഴിേകാട

േബാധിപിച അേപക   കസബ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക3-6078/2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി പസീത  കളതാർ നിലം പറമ

്  അേശാകപരം പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കസബ വിേലജില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷാജി മകന 49

2 ഷാലിത മകള 47

3 സനിത മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േസാജാഭായ ഭാര് 74

2 പിൻറ മകള 45

3 ദിൽജിത് മകന 42
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പേരതയെട മകള   ശരണ് യ  കളതാർ നിലം പറമ്  അേശാകപരം ,   േബാധിപിച അേപക   കസബ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-

05-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക3-6080/2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   െചറവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസ കപാടൻ  കപാടൻ ഹൗസ

് കടലണി   എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവനര വിേലജില പേരതനെറ

ഭാര്  സത്ഭാമ െക  കപാടൻ ഹൗസ കാൽവരി ഹിൽസ കടലണി പി ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   െചറവനര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-

01-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക3-6081/2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹരിദാസൻ െക പി  അകയ മണ

ർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില പേരതനെറ ഭാര്

ശാനകമാരി എൻ  അകയ മണർ പി ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   കടലണി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-10-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശരണ് യ മകള 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സത്ഭാമ െക ഭാര് 60

2 ലിജിൽ കമാർ െക മകന 35

3 ലിംന െക മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി എൻ ഭാര് 73

2 തിേവണി െക എച് മകള 46

3 വന െക എച് മകള 44
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:െക3-6083/2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാളി എം  കറിയിൽ പറമ് ഹൗസ

് മണർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില പേരതയെട

മകള  മാലതി  കറിയിൽ പറമ് ഹൗസ മണർ പി ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   കടലണി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-04-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക3-6084/2021  09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാസൻ ഇ  എടകാട്  പാറപറം

ഹൗസ മണർവളവ മണർ  പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടലണി

വിേലജില പേരതനെറ ഭാര്  പതാവതി  എടകാട പാറപറം ഹൗസ മണർ പി ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   കടലണി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-

01-2020  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക3-6106/2021 09-09-2021
 
  േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകരൻ െക െക  1/4428ബി

ഇടവലത്  താഴം  നാലാംകണം  എരഞിപാലം  പി  ഒ      എനയാളെട   അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കേചരി വിേലജില പേരതനെറ മകള   ഷനക െക െക  എടവലത് താഴം നാലാംകണം എരഞിപാലം

, േബാധിപിച അേപക   കേചരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-08-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

4 ഭാന പസാദ െക എച് മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാലതി െക മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതാവതി ഭാര് 67

2 ശീജ ഇ മകള 43

3 ൈഷജ ഇ മകന 40

4 റീജ ഇ മകള 38
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ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക3-6107/2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക ദിവാകരൻ  കാേഞാളി

വളാേശരി  പറമ് കാരപറമ് പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കേചരി

വിേലജില പേരതനെറ മകന   ദിലീഷ കാേഞാളി കാേഞാളി വളാേശരി പറമ് കാരപറമ്   , േബാധിപിച അേപക

കേചരി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-03-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക3-6108/2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രമണി െക  44 േദവകി സദൻ  മണി

ൽ െടംപിൾ േറാഡ ഈസ് ഹിൽ െവസ് ഹിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കേചരി വിേലജില പേരതയെട മകന   രാേജഷ െക  േദവകി സദനം മണിൽ െടംപിൾ േറാഡ ഈസ് ഹിൽ േകാഴിേകാട ,

േബാധിപിച അേപക   കേചരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 17-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന െക ഭാര് 69

2 ഷനക മകള 40

3 നിഷിദ െക െക മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദിലീഷ കാേഞാളി മകന 46

2 ദീപി ഷിേനായ മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാേജഷ െക മകന 52

2 സമ െക മകള 47
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക3-6110/2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി വി ഭാഗീരഥി  പതീക ഗാനി

േറാഡ േകാഴിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കേചരി  വിേലജില

പേരതയെട മകന  രഞിത് െക സി  സതി നിവാസ ഗാനി േറാഡ നടകാവ പി ഒ േകാഴിേകാട ,   േബാധിപിച

അേപക   കേചരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-06-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക3-6113/2021  09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാളിനി െക ഭലാനി  എ99 െഹംഹർഷ

് 1576/ എസ 1എ  ജവഹർ നഗർ ഹൗസിങ േകാളനി നിയർ െകാടാരം േറാഡ എരഞിപാലം  പി  ഒ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കേചരി വിേലജില  പേരതയെട മകന  അഞൽ േകതൻ ഭലാനി

എ99  െഹംഹർഷ 1576/എസ1 ജവഹർ നഗർ ഹൗസിങ േകാളനി  നിയർ െകാടാരം  േറാഡ എരഞിപാലം   പി  ഒ  ,

േബാധിപിച അേപക   കേചരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-07-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക3-6114/2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കടലണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിേമാൾ െക  േകാടകണി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹരിദാസ െക സി ഭരതാവ 88

2 രഞിത് െക സി മകന 51

3 േരഖ െക സി മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േകതൻ ഹിനതാൻ ഭലാനി ഭരതാവ 63

2 അഞൽ േകതൻ ഭലാനി മകന 24
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െചമീൻ കളം ചാലിയം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടലണി വിേലജില

പേരതയെട മകന  മജീദ െക  േകാടകണി െചമീൻ കളം ചാലിയം പി ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   കടലണി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-

01-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക3-6117/2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ റസാഖ വി പി  വി പി ഹൗസ

് ചേകരികാട പറമ്  അരകിണർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േബപര

വിേലജില പേരതയെട ഭാര്  തിതീബി  വി പി ഹൗസ ചേകരികാട പറമ് ,  േബാധിപിച അേപക   േബപര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-

11-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക3-6143/2021 09-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കസബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ സൽഫീകർ    സൽഫ

അമലത്  പറമ്  19/580  ഡി  ചാലപറം  പി  ഒ     എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കസബ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനിത സൽഫികർ ,

19/580 ഡി സൽഫ അമലകത് പറമ് ചാലപറം   , േബാധിപിച അേപക   കസബ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-04-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികറ

റ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സകീന മകള 45

2 മജീദ മകന 42

3 റസീന മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തിതീബി പി വി ഭാര് 51

2 മഹമദ ഹാരിസ വി പി മകന 34

3 ഹസീന വി പി മകള 32

4 നദീറ വി പി മകള 30

5 യാസർ അറാഫത്  വി പി മകന 28
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിത സൽഫികർ ഭാര് 52

2 ഷദ മകള 30

3 സംറ മകള 29

4 ആലിയ മകള 20

5 സലി മകള 11

6 ഖദിശബി അമ 74

7 ൈറഹാന സേഹാദരി 60

8 സറീന അബൽ അസീസ സേഹാദരി 60

9 സനിയ സേഹാദരി 56

10 സർമദ സേഹാദരി 48

11 ഇ൦തിയസ സേഹാദരൻ 51

12 സഹീർ സേഹാദരൻ 54

13 അബബകർ സേഹാദരൻ 43
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക3-39843/2018  07-09-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ റഹഫ എസ എം

കളതിൽപറമ് പണാർ വളപ് േബപർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഫൗസിയ െക , കളതിൽപറമ് പണാർ

വളപ് േബപർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   േബപര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-02-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക3-1699/2021 07-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകരൻ  െചമാ൦ വീടിൽ ഹൗസ

് േനാർത് േബപർ പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതനെറ മകന പേശാഭ , െചമാ൦ വീടിൽ ഹൗസ േനാർത് േബപർ ,

േബാധിപിച അേപക   േബപര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-12-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക3-3546/2021 07-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫൗസിയ െക ഭാര് 37

2 നാജിയ ബാന മകള 15

3 നഹല െഷറി എസ ഏം മകള 7

4 ഹസൻ സേഹാദരൻ 63

5 ഷൗകത് സേഹാദരൻ 61

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമാരി ഭാര് 59

2 പബീഷ മകന 32

3 പേശാഭ മകന 28
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 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകശിനി   തമരാൻ കണി ഹൗസ

നടവടം  േബപർ േനാർത്  പി  ഒ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതയെട മകന സേരഷ , തമരാൻ കണി ഹൗസ  േബപർ ,

േബാധിപിച അേപക   േബപര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-09-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക3-9189/2021 07-09-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില   വളയനാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  യ  എ ഖാദർ   അകര

ം ഗരവായരപൻ േകാേളജ പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    വളയനാട  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന  ഫിേറാസ  യ  എ  ,  അകരം

ഗരവായരപൻ േകാേളജ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   വളയനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-12-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക3-9248/2021 07-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിമ ഹിൽമ െക പി  തസലീന

മൻസിൽ  അരകിണർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതയെട അചന കണാടി പറമത് ൈഫസൽ , തസലീന

മൻസിൽ അരകിണർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   േബപര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-02-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജീവ ടി െക മകന 54

2 സേരഷ ടി െക മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ ഭാര് 80

2 ഫിേറാസ മകന 62

3 കബിർ മകന 61

4 അദീപ മകന 58

5 ഷറീന സലാം മകള 57

6 സേലഖ സാഗിർ അബള മകള 53
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ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക3-9244/2021 07-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിൽകമാർ െക  െകാലരത്

ഹൗസ  കയടിേതാട  േനാർത്  േബപർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ദിവ് , െകാലരത്

ഹൗസ േനാർത് േബപർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   േബപര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-12-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക3-9249/2021 07-09-2021
 
  േകാഴിേകാട  താലകില    പതിയങാടി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   എം  സി  രാധമ

െതങരകണിതാഴം  ഹൗസ എടകാട  പി  ഒ  കണപറമ്  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയങാടി വിേലജില   പേരതയെട മകന ആർ അരവിനൻ

, െതങരകണിതാഴം  ഹൗസ എടകാട പി  ഒ കണപറമ്  ,  േബാധിപിച അേപക   പതിയങാടി  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-10-2019 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കണാടി പറമത് ൈഫസൽ അചന 51

2 അസാബി അമ 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദിവ് ഭാര് 42

2 ഫിദൽ മകന 20

3 മിലൻ മകന 18

4 റസൽ മകന 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശശികമാർ പി മകന 49

2 ആർ അരവിനൻ മകന 47

3 ഗിരീഷകമാർ വി മകന 45

4 മേനാജ കമാർ പി മകന 43
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:െക3-9251/2021 07-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഹറാബി െക   മാളിേയകൽ ഹൗസ

്  കളമാറികണിപറമ്  അരകിണർ എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    േബപര  വിേലജില    പേരതയെട  മകന നൗഷാദ  ,  മാളിേയകൽ ഹൗസ

കളമാറികണിപറമ് അരകിണർ  , േബാധിപിച അേപക   േബപര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-02-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക3-9252/2021 07-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസരൻ  ആലംബറ  ഹൗസ ബി സ

ി േറാഡ േബപർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    േബപര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ൈമഥിലി  ,  ആലമറ ഹൗസ ബി സി  േറാഡ േബപർ ,

േബാധിപിച അേപക   േബപര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക3-9258/2021 07-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവദാസൻ െക  െകാമടത് ഹൗസ

്  നടവടം  േബപർ േനാർത്  പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സേരാജിനി , െകാമടത് ഹൗസ േനാർത്

േബപർ പി ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   േബപര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉൈമബാന മകള 42

2 നൗഷിദ മകള 40

3 നൗഷാദ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈമഥിലി എ ഭാര് 75

2 പഷ എം മകന 58

3 അജിത കമാർ എ മകന 55

4 ദിേനശൻ മകന 53

5 സധീർ എ മകന 49
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റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-10-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി ഭാര് 84

2 ഉമാലത െക മകള 60

3 ഗിരീഷ ബാബ മകന 57

4 ശിേവഷ ബാബ െക മകന 54
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Kozhikode District

 
Kozhikode Taluk

 
NOTICE

 
:െക3-9374/2021 07-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവദാസൻ ടി െക  തടാർകണി

െനലിപനംെപായിൽപറമ്കേചരി  െവസ്ഹിൽ  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കേചരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മീരാഭായ , തടാർകണി

െനലിപനംെപായിൽപറമ് െവസ്ഹിൽ  , േബാധിപിച അേപക   കേചരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-10-2019 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക3-9375/2021 07-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വി വിശ്നാഥൻ  49/2995 ഉഷസ

് ചകിടട േറാഡ എരഞിപാലം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കേചരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന മേഹഷ െക , ഉഷസ ചകിട േറാഡ

എരഞിപാലം , േബാധിപിച അേപക   കേചരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക3-9376/2021 07-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മീരാഭായ ഭാര് 58

2 റീബ ടി െക മകള 32

3 റിസ ടി െക മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െസൗമിനി ഭാര് 83

2 ഉഷ േമാഹനൻ െക മകള 58

3 പസന െക മകള 54

4 മേഹഷ െക മകന 49
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 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ രഘ ബാബ  നീഹാരം െക സി

ആർ എ 159 െകാടാരം േറാഡിനസമീപം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കേചരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സധ രതം െക ടി , നീഹാരം െകാടാരം

േറാഡ എരഞിപാലം , േബാധിപിച അേപക   കേചരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-01-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക3-9377/2021 07-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   കേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈബജനാഥ െക  കയനിയിൽ ബി ജ

ി േറാഡ െവസ്ഹിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കേചരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സീഷ പതാപ െക  , കയനിയിൽ ബി ജി േറാഡ െവസ്ഹിൽ,

േബാധിപിച അേപക   കേചരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-11-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  2 നെറ

സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:െക3-9256/2021 07-09-2021
 
 േകാഴിേകാട താലകില   േബപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  യേശാദ  െതെകയിൽ ഹൗസ

് കറേനാടത് വയൽ േബപർ േനാർത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബപര വിേലജില   പേരതയെട മകന ശശീധരൻ , െതകയിൽ ഹൗസ േനാർത്

േബപർ പി ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   േബപര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-04-2012 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധ രതം െക ടി ഭാര് 68

2 നിധിൻ ആരംകനി മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതിനി അമ 72

2 സീഷ പതാപ െക ഭാര് 40

3 അമർനാഥ െക മകന 14

4 ദിയാനാഥ െക മകള 9
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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